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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW 

GIMNAZJUM Nr 51 IM. JANA PAWŁA II W POZNANIU 

 

Część I 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

Opracowano w oparciu o: 

1. Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991 r.(ze zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r., z 

późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i  promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i  sprawdzianów w 

szkołach publicznych 

3. Statut szkoły. 

Celem opracowanego systemu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie                              

z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

I. Cele oceniania. 

Ogólne Szczegółowe 

I. Wspieranie wszechstronnego rozwoju 

ucznia, jego samoświadomości                     

    i poczucia wiary we własne      możliwości. 

 

1. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego 

uzdolnień i zainteresowań. 

2. Bieżące i systematyczne obserwowanie 

postępów ucznia w nauce. 

3. Uświadamianie uczniowi stopnia opanowania 

wiadomości i umiejętności przewidzianych w 

programie nauczania oraz ewentualnych 

braków w tym zakresie. 

4. Wybór kształcenia, dalszej drogi życiowej. 

5. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, 

samokontroli i samooceny. 

6. Ukierunkowywanie samodzielnej pracy. 

7. Dowartościowanie ucznia. 

8. Mobilizowanie do pracy. 
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II. Monitorowanie systemu szkolnego. 

 

1. Korygowanie organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. 

2. Analiza prawidłowego doboru programów i 

podręczników. 

3. Skuteczność nauczania i wychowania. 

4. Okresowe(roczne)podsumowywanie 

wiadomości i umiejętności oraz określenie na 

tej podstawie stopnia opanowania przez 

ucznia treści programowych przewidzianych                   

na dany okres (rok szkolny). 

5. Informowanie rodziców o osiągnięciach, 

postępach i wysiłkach uczniów. 

 

II. Ustalenia ogólne. 

    1. Ocenianie szkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie                 

o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według zasad podanych 

poniżej oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki                         

ich poprawiania. 

 2.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych  ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie  

nauczania i   ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

 3.   Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie                        

       I okresu zajęć. 

4.  Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie  

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  

5. Promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia gimnazjum 

otrzymuje uczeń, który: 

a/ ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania otrzymał oceny roczne, co najmniej: dopuszczający, 

b/ zdał egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów, z których nie był klasyfikowany 

(patrz rozdział V), 
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c/ zdał egzaminy poprawkowe z przedmiotów, z których otrzymał ocenę roczną: 

niedostateczny (patrz rozdział VII) 

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według   

  następującej skali: 

 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

Celujący cel 6 

Bardzo dobry bdb 5 

Dobry db 4 

Dostateczny dst 3 

Dopuszczający dop 2 

Niedostateczny ndst 1 

  

   7. Obowiązują następujące ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń: 

    a) który spełnia kryteria oceny: bardzo dobry 

           b) wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem 

           c) który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

           d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami     

               w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje  

     rozwiązania nietypowe.  

           e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

     zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na 

     szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

     porównywalne osiągnięcia, 

        2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem  

       zajęć edukacyjnych w danej klasie, 

  b)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

       samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

       zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do  

       rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

         3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań  

      programowych określonych dla oceny dobry dla danych zajęć 

      edukacyjnych, 

 b)  poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

      typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

  4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który;   

a)  opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

      określonych dla oceny dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych, 

 b)  rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne                                

      o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela, 

  5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który: 

a)  opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych 

      określonych dla oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych, 

 b)  rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne                               

      o niewielkim stopniu trudności, 

   6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń: 

a)  który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań 

      programowych określonych dla oceny dopuszczający, 

 b)  którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

      zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

8.  Oceny bieżące mogą być ustalane w stopniach wg skali zamieszczonej w ust. 6 

     lub  w inny sposób zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. 

  9. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia     

  edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. Ustalona  

  przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest  

      ostateczna  z zastrzeżeniem ust. 15. 

10. Oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczyciela nie mogą być uchylone  

ani zmienione decyzją administracyjną. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana   

w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna za wyjątkiem ust.12 i 15. 

  11. Jeśli uczeń otrzyma ocenę „niedostateczny” z przedmiotów obowiązkowych  

      lub  nadobowiązkowych w klasyfikacji śródrocznej, zobowiązany jest do zaliczenia       

        I okresu zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, jednak nie później niż do     

        końca kwietnia danego roku szkolnego. 
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  12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być      

        zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

  13. Uczeń może odwołać się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

       z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli wystąpiła  różnica 

       między oceną śródroczną i roczną, na niekorzyść ucznia, spowodowana  

- długotrwałą (minimum miesięczną) usprawiedliwioną nieobecnością  

  w szkole (usprawiedliwienie lekarskie) 

- udokumentowaną trudną sytuacją rodzinną 

- innym ważnym udokumentowanym zdarzeniem losowym” 

              Procedura: 

   1)  odwołanie należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż 

na drugi dzień po podaniu przewidywanych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych. 

         Dla ucznia, który złożył uzasadnione odwołanie organizuje się egzamin 

       weryfikujący ocenę (patrz rozdział IX). 

 14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

       ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.     

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 

wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z WSO i przedmiotowym systemem oceniania.  

             Procedura: 

1) zastrzeżenia  należy zgłosić na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych. 

 

 16. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z 

danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

   17.  Oceny śródroczne i roczne z religii/etyki oraz innych przedmiotów 

nadobowiązkowych (np. język obcy) ustala nauczyciel przedmiotu według   

zasad przyjętych dla przedmiotów obowiązkowych. 

   18.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub na religię/  

         etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
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  19.  Jeśli w danym roku nie ma podstaw do klasyfikowania ucznia z religii/etyki  

         lub innych przedmiotów nadobowiązkowych, można przeprowadzić dla niego    

        egzamin klasyfikacyjny według zasad przyjętych dla przedmiotów     

        obowiązkowych (patrz rozdz. V.) 

 20.  Jeśli uczeń otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę: „niedostateczny”   

        z religii/etyki lub innych przedmiotów nadobowiązkowych, można      

        przeprowadzić egzamin poprawkowy według zasad przyjętych dla         

        przedmiotów   obowiązkowych. 

21.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna  

 lub nie klasyfikowanie ucznia z religii/etyki oraz innych przedmiotów        

nadobowiązkowych, nie wpływa na uzyskanie przez niego promocji do klasy   

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

22.  W przypadku gdy uczeń otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z oceną: 

       niedostateczny lub nie był klasyfikowany nie może w następnej klasie otrzymać 

   pozytywnej oceny rocznej jeśli nie zaliczy poprzedniego roku zgodnie  

   z  przedmiotowym systemem oceniania. 

23.  W przypadku przedmiotu realizowanego tylko w I okresie danego roku szkolnego,      

       ocena śródroczna jest równocześnie oceną roczną. 

24.  Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który posiada średnią ocen  

       co najmniej 4,75  i bardzo dobrą ocenę zachowania. 

25. Uczeń, który posiada średnią ocen powyżej 4,75 i wzorowe zachowanie otrzymuje       

      świadectwo z wyróżnieniem i dyplom. 

26. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który      

      uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę 

      zachowania. 

27. Uczeń klasy trzeciej, który otrzymał ocenę „niedostateczny” lub nie jest   

      klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów obowiązkowych  nie   otrzymuje  

      świadectwa. 

28. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

      komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o  

      ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej   

      przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

29. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć  

      komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie  
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      śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu   

      nauczania  zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

      „zwolniona” 

30. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie  

      opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

      zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką  

      dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z  

      autyzmem w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

31. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia  

      specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka  

      obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

32. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

      przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo  

      „zwolniona” 

33. Uczniowie, których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia  

      ogólnego mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.  

      ( Zgodnie z regulaminem zawartym w punkcie XII. ) 

 

III. Zadania i obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem  

    uczniów. 

1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców           

(lub prawnych opiekunów) z zasadami klasyfikowania i promowania określonymi                

w Rozporządzeniu MEN z dnia  30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami 

oraz w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO) 

 
 Procedura: 
 

1) zapoznanie uczniów: 

a) odczytanie i omówienie zasad na pierwszej lekcji do dyspozycji 

wychowawcy klasy, 

b) dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego (na czerwono), 

c) wywieszenie tekstu zasad na tablicy Samorządu Szkolnego  na okres 

września. 

2) zapoznanie rodziców: 
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a) odczytanie i omówienie zasad na pierwszym w danym roku szkolnym 

zebraniu, 

b) dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności, 

c) Rodziców nieobecnych na zebraniu nauczyciel-wychowawca informuje 

pisemnie (patrz załącznik), że z WSO i innymi dokumentami prawa 

wewnątrzszkolnego mogą zapoznać się w bibliotece szkolnej lub na 

stronie internetowej szkoły (adres: www.gimnazjum51.poznan.pl). 

Potwierdzenie podpisem przyjęcia informacji przez rodziców 

wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego tj. do 31.08. 

danego roku. 

Informację o wysłaniu pisma do rodziców (przez ucznia lub pocztą) 

wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gimnazjum51.poznan.pl/
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia .................................... 
 

 

 

 

Sz. Państwo 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 

 

 

 

 

  W związku z nieobecnością Państwa na  zebraniu informacyjnym  

w dniu .........................................  pragnę przekazać, że z dokumentami prawa 

wewnątrzszkolnego  tzn.: 

- Statutem Szkoły 

- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) 

- wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, 

- przedmiotowymi systemami oceniania 

można się zapoznać w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej szkoły  

(adres: www.gimnazjum51.poznan.pl). 

 

 
 
       ............................................................. 
        wychowawca klasy 
 
 
 
 
Przyjęliśmy do wiadomości.   
 
 
       ............................................................. 
        data i podpis rodziców 

 

http://www.gimnazjum51.poznan.pl)/
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2. Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów oraz ich rodziców  

(lub prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ujętych w przedmiotowym systemie oceniania. 

 

     Procedura: 

1) informowanie uczniów: 

a) ustnie, na pierwszej lekcji danego przedmiotu, 

b) dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego (na czerwono), 

c) wywieszenie w sali lekcyjnej. 

2) informowanie rodziców: 

a) ustnie, na pierwszym zebraniu wychowawca informuje, że 

zainteresowani rodzice mogą zapoznać się z wymaganiami 

edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów w bibliotece szkolnej lub 

na stronie internetowej szkoły (adres: www.gimnazjum51.poznan.pl), 

b) dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności, 

c) rodzicom nieobecnym wychowawca przekazuje informację łącznie 

z informacją ust.1.p.2)c) 

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie 

dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach 

zapewniających obiektywność oceny. 

4. Nauczyciel ustalając stopień szkolny jest zobowiązany, na podstawie pisemnej 

opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej 

obniżyć wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się. 

5. Nauczyciel przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć 

technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych w szczególności bierze pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki  tych zajęć.  

6. Stopnie szkolne muszą być jawne zarówno dla ucznia jak i  jego rodziców 

(prawnych opiekunów). 

7. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go, na prośbę ucznia lub jego 

rodziców (prawych opiekunów) krótko uzasadnić. 
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8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację 

dotyczącą oceniania, nauczyciel powinien na prośbę  ucznia  lub jego rodziców 

(prawych opiekunów), udostępnić do wglądu. 

9. W terminie określonym przez dyrektora szkoły nauczyciel ustala stopnie 

śródroczne i roczne. 

 

IV. Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych  

      opiekunów) o ustalonych ocenach. 

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich  

     rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż  

     przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  

     i dodatkowych zajęć edukacyjnych zawartych w przedmiotowym systemie  

     oceniania. 

 2. Nauczyciel ma obowiązek informować rodziców (prawych opiekunów) 

     o uzyskanych przez niego bieżących ocenach cząstkowych. 

 

     Procedura: 

1) każda ocena powinna być wpisana do dzienniczka ucznia                                        

z uwzględnieniem: 

a) daty wystawienia oceny, 

b) informacji za co została wystawiona, 

c) podpisu nauczyciela wystawiającego ocenę, 

d) możliwości potwierdzenia podpisem przyjęcia informacji przez rodziców (prawych 

opiekunów) ucznia, 

e) obowiązkiem ucznia jest wpisanie oceny i pozostałych informacji (p.a, p.b.) do 

dzienniczka oraz przedstawienie do podpisu nauczycielowi. 

2) informacji o ocenach powinien udzielać nauczyciel ustnie w czasie dyżurów         

dla rodziców na ich prośbę, 

3) ustnej informacji o ocenach udziela, na prośbę rodziców, wychowawca 

klasy lub nauczyciel przedmiotu w czasie zebrań z  rodzicami lub 

konsultacji. 

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani       

      poinformować ucznia o przewidywanych dla niego klasyfikacyjnych ocenach: 
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- śródrocznych – na tydzień  

- rocznych – na dwa tygodnie 

 przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

Termin wystawiania ocen śródrocznych i rocznych ustala się na dwa dni  

przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

     Procedura: 

1) nauczyciel przedmiotu: 

a) ustnie informuje ucznia o wystawionej dla niego ocenie, 

b) wpisuje ocenę do tabeli zbiorczej w dzienniczku ucznia. 

2) w przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu informacji udziela                     

i wpisu dokonuje wychowawca klasy. 

3) w przypadku gdy uczeń nie ma przy sobie dzienniczka,  odpowiednio 

nauczyciel przedmiotu lub wychowawca dokonują właściwej adnotacji                

w zeszycie  informacji  o uczniach klasy, a  oceny wpisują bezpośrednio                 

po dostarczeniu dzienniczka przez ucznia. 

4. Na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno -     

    wychowawczych) należy poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanym                 

   dla ucznia śródrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym lub groźbie nie   

   klasyfikowania. 

     Procedura: 

1) nauczyciel przedmiotu ustnie informuje ucznia i wychowawcę klasy                         

o przewidywanym stopniu niedostatecznym lub o groźbie nie 

klasyfikowania     oraz wpisuje tę informację do dziennika lekcyjnego. 

2) wychowawca przekazuje rodzicom ucznia pisemną informację o wszystkich 

zagrożeniach. 

3) list z informacjami przekazuje wychowawca: 

a) przez ucznia lub 

b) listem poleconym, gdy uczeń jest nieobecny albo istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że uczeń listu rodzicom nie pokaże. 

4) podpisaną przez rodziców kopię listu lub kopię i dowód wysłania listu 

poleconego przechowuje wychowawca klasy do końca roku szkolnego                

tj. do końca sierpnia danego roku, 
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5) w przypadku nieobecności wychowawcy klasy obowiązki jego przejmuje 

inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

 

 

V. Egzamin klasyfikacyjny. 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich  zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej                       

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

2 a. Nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych uznaje się za usprawiedliwioną, jeśli 

uczeń przedstawi: 

a/ pisemne usprawiedliwienie rodziców w przypadku nieobecności nie 

przekraczającej dwóch tygodni; 

b/ zaświadczenie lekarskie w przypadku nieobecności dłuższej niż dwa 

tygodnie; 

 Usprawiedliwienie musi być przedstawione wychowawcy klasy nie później  

     niż  do końca miesiąca, w którym nieobecność miała miejsce. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, na prośbę 

jego rodziców (prawych opiekunów) lub nauczyciela-wychowawcy, dyrektor 

szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu 

(przedmiotów), wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) - egzamin klasyfikacyjny  z materiału programowego 

zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym). 

 

 

  Procedura: 

1) prośbę należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na trzy 

dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie(roku 

szkolnym). 
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2) termin egzaminu (egzaminów) ustala dyrektor szkoły w porozumieniu  

 z nauczycielem przedmiotu, rodzicami (opiekunami prawnymi) i uczniem. 

3) z uzgodnienia terminu sporządza się notatkę służbową, którą przechowuje 

dyrektor szkoły, a po przeprowadzeniu egzaminu dołącza do protokołu. 

4) egzamin dotyczący klasyfikacji śródrocznej (okresowej) musi odbyć się  

nie później niż do 31 marca danego roku szkolnego. Egzamin dotyczący 

klasyfikacji rocznej musi się odbyć nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie 

usprawiedliwionej, na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) lub 

nauczyciela-wychowawcy, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 

 

     Procedura: 

1) prośbę należy złożyć jak w pkt. 3. 1 

2) rada pedagogiczna wyraża swą zgodę w drodze jawnego głosowania 

zwykłą większością głosów przy obecności minimum ½ członków. 

3) dalsza procedura jak w pkt. 3.2, 3.3, 3.4 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok  nauki. 

 

     Procedura: 

1) prośbę należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły w dowolnym okresie 

roku szkolnego. 

2) procedura dalsza jak w pkt. 3.1, 3.2, 3.3 

 

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt. 3, 4 i 5 przeprowadza nauczyciel 

właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub 

pokrewnego przedmiotu. 

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub   
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        obowiązek nauki poza szkołą. W przypadku takiego ucznia, egzamin 

klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, 

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Uczniowi, o którym mowa w ust.7 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 

    z wyjątkiem egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, techniki, informatyki,      

technologii  informacyjnej, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i 

wychowania fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych.     

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.7 przeprowadza 

komisja,  powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez 

ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

      W skład komisji wchodzą: 

       -    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

            kierownicze – jako przewodniczący komisji 

       -    nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania   

            dla odpowiedniej klasy. 

11.   Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 7 oraz jego    

      rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń          

      może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

  12.   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze   

          obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

  13.   Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań         

(ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen zamieszczonym                  

w Rozporządzeniu MEN z 30. 04. 2007 r. z późniejszymi zmianami. 

  14.   Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala   

stopień według skali wymienionej w Rozporządzeniu MEN z 30. 04. 2007 r. z 

późniejszymi zmianami. 

  15.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół   

zawierający : skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne   

           prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół   

           z egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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16. Po przeprowadzonym egzaminie klasyfikacyjnym dokonuje się stosownego wpisu 

do arkusza ocen ucznia. 

17. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego (śródrocznego)  

z przyczyn usprawiedliwionych, może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą  

o wyznaczenie nowego terminu. Z prośbą do dyrektora szkoły zwrócić się 

również mogą rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub nauczyciel-wychowawca. 

 

Procedura: 

1) pisemną zgodę wraz z uzasadnieniem nieobecności należy złożyć nie później 

niż 3 dni po upływie terminu egzaminu, 

2) nowy termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: dyrektor szkoły, nauczyciel 

przedmiotu, rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciel-wychowawca i uczeń, 

3) z uzgodnienia terminu sporządza się notatkę służbową, którą przechowuje 

dyrektor szkoły, a po przeprowadzeniu egzaminu dołącza do protokołu, 

4) egzamin dotyczący klasyfikacji śródrocznej (okresowej) musi odbyć się  

nie później niż do 30 kwietnia danego roku szkolnego; egzamin dotyczący 

klasyfikacji rocznej musi się odbyć nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

 

18. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

otrzymuje z danego przedmiotu ocenę niedostateczną: 

      a.  śródroczną (za I okres) z danego przedmiotu i zobowiązany jest do   

zaliczenia   I okresu zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania; w 

przypadku nie zaliczenia, nie może otrzymać pozytywnej oceny rocznej  

z danego przedmiotu, 

      b.     roczną i nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

              Nie ma prawa do egzaminu poprawkowego. 

  19. Uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną: 

a. za I semestr (śródroczną) – zobowiązany jest do zaliczenia I okresu zgodnie  

z przedmiotowym systemem oceniania; w przypadku nie zaliczenia nie może 

otrzymać pozytywnej oceny rocznej z danego przedmiotu, 

b.  roczną z jednych lub z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może  
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     zdawać egzamin   poprawkowy.  

 

20. Uczeń, który nie wystąpił z prośbą o egzamin klasyfikacyjny lub nie otrzymał  

      zgody rady pedagogicznej na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego  

      (patrz ust. 4): 

a. za I okres – zobowiązany jest do zaliczenia I okresu zgodnie z przedmiotowym 

systemem oceniania, jednak nie później niż do końca kwietnia danego roku 

szkolnego; w przypadku nie zaliczenia nie może otrzymać pozytywnej oceny 

rocznej z danego przedmiotu, 

b. rocznego – nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej;  

na świadectwie i w arkuszu ocen wpisuje się: „nieklasyfikowany” 

 

VI. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego. 
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PROTOKÓŁ Z EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 
 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:................................................................................................................... 

Egzaminator:......................................................................................................................... 

Członek komisji:.................................................................................................................... 

przeprowadziła w dniu  ....................... egzamin klasyfikacyjny z........................................... 

ucznia  ........................................................................................... z klasy  ......................... 

za ..................... okres roku szkolnego  ............................................. 

 
W części pisemnej wyznaczono następujący temat (zadania): 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Ocena części pisemnej egzaminu:   ..................................................................................... 

 
W części ustnej polecono wykonanie następujących zadań (ćwiczeń): 
 

L.p. Zadanie: Ocena: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Zgodnie z WSO, uwzględniając oceny poszczególnych tematów (zadań) egzaminacyjnych, 
komisja ustaliła łączną ocenę z egzaminu na: ................................................. 
 
 
Do protokółu dołącza się: 
 
1. Pisemne odpowiedzi ucznia. 

 
 

Podpisy członków komisji 
 

Członkowie:        Przewodniczący: 
 
...................................................    ................................................... 
 
................................................... 
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PROTOKÓŁ Z EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 
 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący: .................................................................................................................. 

Egzaminator:  ....................................................................................................................... 

Członek komisji:  .................................................................................................................. 

nie przeprowadziła w dniu  ..................... egzaminu klasyfikacyjnego z ................................. 

ucznia  ........................................................................................... z klasy  ......................... 

za ..................... okres roku szkolnego  ............................................. 

 

Egzamin nie odbył się ponieważ ........................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 
Podpisy członków komisji 

 
Członkowie:        Przewodniczący: 
 
...................................................    ................................................... 
 
................................................... 
 

DECYZJA 

 

 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 
..................................      ........................................ 
 Data              Dyrektor szkoły         
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VII. Egzamin poprawkowy. 

 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną               

z jednych lub z dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 

poprawkowy.   

    Procedura: 

1) pisemny wniosek o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż na trzy dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym  roku szkolnym, z wyjątkiem 

rozdz. V ust. 19 b – wtedy nie później niż trzy dni po terminie egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminów z muzyki, plastyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, 

zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z 

których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim  

tygodniu  ferii  letnich. 

 

     Procedura: 

1) Informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych 

sporządza się na piśmie i wywiesza na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły.  W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze  

– jako przewodniczący komisji, 

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych 
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przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół egzaminu przechowuje się jako załącznik w arkuszach ocen. 

7. Uczeń,  który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

     Procedura: 

1) nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona 

przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej dzień                        

po wyznaczonym terminie egzaminu. 

2) pisemny wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły równocześnie                             

z usprawiedliwieniem nieobecności. 

8. Uczeń , który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę,  z zastrzeżeniem ust.10 

9. Wynik egzaminu poprawkowego musi być odnotowany w arkuszu ocen 

ucznia. 

10. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu realizowanego 

tylko w I okresie danego roku szkolnego, co jest równoznaczne z roczną 

oceną „niedostateczny”, może on, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub 

nauczyciel-wychowawca: 

a) wystąpić o egzamin poprawkowy z danego przedmiotu, 

Procedura: 

1) patrz: rozdział VII, pkt 1, 

 

b) zwrócić się do dyrektora szkoły o umożliwienie powtórnego 

uczęszczania na zajęcia z tego przedmiotu z inną klasą; zgodę wyrazić 

musi również nauczyciel przedmiotu, 
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Procedura: 

1) pisemną prośbę o umożliwienie powtórnego uczestniczenia                    

w zajęciach należy złożyć do dyrektora szkoły, nie później niż                 

do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w I okresie. 

 

11.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu nauki w gimnazjum, promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że 

te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

     Procedura: 

1) pisemny wniosek o uzyskanie promocji mimo nie zdanego egzaminu 

poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)                 

do dyrektora szkoły nie później niż do 29 sierpnia, danego roku szkolnego. 

2) rada pedagogiczna podejmuje decyzję o promowaniu ucznia w drodze 

jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum              

½ członków. 

 
 

VIII. Protokół z egzaminu poprawkowego.
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PROTOKÓŁ Z EGZAMINU POPRAWKOWEGO 
 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:  ................................................................................................................. 

Egzaminator:  ....................................................................................................................... 

Członek komisji:  .................................................................................................................. 

przeprowadziła w dniu  ....................... egzamin poprawkowy z ............................................ 

ucznia  ........................................................................................... z klasy  ......................... 

za rok szkolny  ............................................. 

 
W części pisemnej wyznaczono następujący temat (zadania): 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Ocena części pisemnej egzaminu:   ..................................................................................... 

 
W części ustnej polecono wykonanie następujących zadań (ćwiczeń): 
 

L.p. Zadanie: Ocena: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Zgodnie z WSO, uwzględniając oceny poszczególnych tematów (zadań) egzaminacyjnych, 
komisja ustaliła łączną ocenę z egzaminu na: ................................................. 
 

 

Do protokółu dołącza się: 
 
1. Pisemne odpowiedzi ucznia. 
 

 
Podpisy członków komisji 

 
Członkowie:        Przewodniczący: 
 
...................................................    ................................................... 
 
................................................... 
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PROTOKÓŁ Z EGZAMINU POPRAWKOWEGO 
 

 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:  ................................................................................................................. 

Egzaminator:  ....................................................................................................................... 

Członek komisji:  .................................................................................................................. 

nie przeprowadziła w dniu  ..................... egzaminu poprawkowego z .................................. 

ucznia  ........................................................................................... z klasy  ......................... 

za rok szkolny  ............................................. 

 

Egzamin nie odbył się ponieważ ........................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

Podpisy członków komisji 
 

Członkowie:        Przewodniczący: 
 
...................................................    ................................................... 
 
................................................... 
 

 

DECYZJA 
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

..................................      ........................................ 
 Data                                                                                            Dyrektor szkoły         
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 IX.  Egzamin weryfikujący ocenę. 

1. Dla ucznia, który odwołał się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych (patrz rozdział II  

    ust. 13) organizuje się egzamin weryfikujący ocenę, który składa się z części 

pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminów z muzyki, plastyki, techniki, 

informatyki oraz wychowania fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

2. Egzamin przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego 

nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

3.Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Egzamin musi się odbyć nie później niż na trzy dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

4. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Tematyka pytań 

(ćwiczeń) winna obejmować wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien 

opanować w okresie, za który otrzymał niższą ocenę. Stopień trudności pytań 

(ćwiczeń) musi odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.  

5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu weryfikującego jest ostateczna i nie może     

być niższa od oceny, od której uczeń się odwoływał. 

  6. Z przeprowadzonego egzaminu weryfikującego ocenę sporządza się protokół 

zawierający: 

            - skład komisji 

            - termin egzaminu 

            - pytania egzaminacyjne 

            - wynik egzaminu 

            - ustaloną ocenę roczną. 

  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację  

  o odpowiedziach ustnych. Protokół przechowuje się zgodnie z odrębnymi 

  przepisami. 

     7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

         w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

         wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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PROTOKÓŁ Z EGZAMINU WERYFIKUJĄCEGO OCENĘ 
 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:  ................................................................................................................. 

Egzaminator:  ....................................................................................................................... 

Członek komisji:  .................................................................................................................. 

przeprowadziła w dniu  ....................... egzamin weryfikujący ocenę z ................................ 

ucznia  ........................................................................................... z klasy  ......................... 

za rok szkolny  ............................................. 

Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna…………………………………………………….. 

Uczeń wnioskuje o ocenę………………………………………………………………………….. 

 
W części pisemnej wyznaczono następujący temat (zadania): 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Ocena części pisemnej egzaminu:   ..................................................................................... 

 
W części ustnej polecono wykonanie następujących zadań (ćwiczeń): 
 

L.p. Zadanie: Ocena: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Zgodnie z WSO, uwzględniając oceny poszczególnych tematów (zadań) egzaminacyjnych, 
komisja ustaliła łączną ocenę z egzaminu na: ................................................. 
 

Ustalona ocena roczna…………………………………………………………….. 
 
Do protokółu dołącza się: 
1. Pisemne odpowiedzi ucznia. 
 

Podpisy członków komisji 
Członkowie:        Przewodniczący: 
 
...................................................    ................................................... 
 
................................................... 
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PROTOKÓŁ Z EGZAMINU WERYFIKUJĄCEGO OCENĘ 
 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:  ................................................................................................................. 

Egzaminator:  ....................................................................................................................... 

Członek komisji:  .................................................................................................................. 

nie przeprowadziła w dniu  ..................... egzaminu weryfikującego ocenę z ........................ 

ucznia  ........................................................................................... z klasy  ......................... 

za rok szkolny  ............................................. 

Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna………………………………………………………. 

Uczeń wnioskuje o ocenę…………………………………………………………………............... 

Egzamin nie odbył się ponieważ ........................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Podpisy członków komisji 
 

Członkowie:        Przewodniczący: 
 
...................................................    ................................................... 
 
................................................... 
 

 

DECYZJA 
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

..................................      ........................................ 
 Data        Dyrektor szkoły         
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  X. Sprawdzian wiadomości. 
      

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych  lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z WSO i przedmiotowym systemem oceniania, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która: 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 

pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji 

     2.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi     

opiekunami). Sprawdzian musi być przeprowadzony w ciągu trzech dni od 

zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły. 

  3.  W skład komisji wchodzą:  

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji 

-   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,   

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne 

  b)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

    kierownicze – jako przewodniczący komisji 

  -  wychowawca klasy 

  - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia    

     edukacyjne  w danej klasie 

  -  pedagog 

  - psycholog 

  - przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

  - przedstawiciel rady rodziców 

     4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z       

udziału  w pracy  komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 
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uzasadnionych przypadkach. Takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 

innego nauczyciela  prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

     5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

     6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

     7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

         a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

              -  skład komisji 

              -  termin sprawdzianu 

              -  zadania sprawdzające 

              -  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę 

          b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

              -  skład komisji 

              -  termin posiedzenia komisji 

              -  wynik głosowania 

              -  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem   

     8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

     9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  

         odpowiedziach ucznia. 

   10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

         w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

         wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

   11.Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny   

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu  poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna. 
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PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI 
 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:  ................................................................................................................. 

Egzaminator:  ....................................................................................................................... 

Członek komisji:  .................................................................................................................. 

przeprowadziła w dniu  ....................... sprawdzian wiadomości z ....................................... 

ucznia  ........................................................................................... z klasy  ......................... 

za rok szkolny  ............................................. 

Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna……………………………………………………………. 

Uczeń wnioskuje o ocenę…………………………………………………………………………… 

 
W części pisemnej wyznaczono następujący temat (zadania): 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Ocena części pisemnej egzaminu:   ..................................................................................... 

 
W części ustnej polecono wykonanie następujących zadań (ćwiczeń): 
 

L.p. Zadanie: Ocena: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Zgodnie z WSO, uwzględniając oceny poszczególnych tematów (zadań) egzaminacyjnych, 
komisja ustaliła łączną ocenę z egzaminu na: ................................................. 
 

Ustalona ocena roczna…………………………………………………………….. 
 
Do protokółu dołącza się: 
1. Pisemne odpowiedzi ucznia. 
 

Podpisy członków komisji 
Członkowie:        Przewodniczący: 
 
...................................................    ................................................... 
 
............................................................ 
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PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI 
 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący:  ................................................................................................................. 

Egzaminator:  ....................................................................................................................... 

Członek komisji:  .................................................................................................................. 

nie przeprowadziła w dniu  .......................... sprawdzianu wiadomości z ............................ 

ucznia  ........................................................................................... z klasy  ......................... 

za rok szkolny  ............................................. 

Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna………………………………………………………… 

Uczeń wnioskuje o ocenę …………………………………………………………………………… 

Sprawdzian wiadomości nie odbył się ponieważ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Podpisy członków komisji 
 

Członkowie:        Przewodniczący: 
 
...................................................    ................................................... 
 
................................................... 
 

 

DECYZJA 
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

..................................      ........................................ 
 Data        Dyrektor szkoły         
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PROTKÓŁ Z USTALENIA ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA 

 
 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący: ……………………………………………………………………………………. 

Członkowie komisji:…………………………………………………………………………………. 

przeprowadziła w dniu …………………głosowanie dotyczące rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania ucznia ………………………………………………………. 

z klasy ……….. za rok szkolny ……………………… 

Ustalona przez wychowawcę roczna ocena zachowania………………………………………. 

Uczeń wnioskuje o ocenę…………………………………………………………………………… 

 

W głosowaniu brało udział ………. osób. 

Za zmianą oceny głosowało ………osób. 

 

Ustalona roczna ocena zachowania: .................................................... 

 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Podpisy członków komisji 

 

Członkowie:                                                                               Przewodniczący: 

……………………………….                                                      ………………………… 

………………………………. 
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XI.  Ocenianie zachowania ucznia. 

Ustalenia ogólne. 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: 

Od ucznia oczekuje się, że będzie: 

                      -    godnie reprezentować Gimnazjum nr 51 w szkole i poza nią 

- aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, 

- przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

w   szkole  i poza nią, 

- wykazywać się inicjatywą, samodzielnością  

     i odpowiedzialnością 

- systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, 

- pamiętać o obowiązku usprawiedliwiania nieobecności, 

- solidnie przygotowywać się do zajęć i nie przeszkadzać                 

w ich prowadzeniu, 

- nosić potrzebne przybory, pomoce dydaktyczne i dzien-

niczek, 

- brać udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach                    

i zawodach sportowych, 

- korzystać, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, z zajęć 

pozalekcyjnych, 

- przychodzić w stroju odświętnym na uroczystości szkolne. 

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych: 

Uczeń powinien: 

- dbać o czystość i estetykę swego wyglądu, 

- zwracać uwagę na kulturę słowa, 

- być uczciwy wobec kolegów i pracowników szkoły 

- okazywać szacunek dla poglądów innych, 

- szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, 

- być prawdomówny i koleżeński, 

- nie ulegać nałogom i nie namawiać do nich innych, 
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- dbać o mienie osobiste i szkolne (w przypadku umyślnego 

uszkodzenia mienia szkoły lub innych osób, uczeń 

zobowiązany jest dokonać naprawy na koszt własny lub 

rodziców), 

- dbać o czystość i estetykę szkoły oraz otoczenia. 

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

a) oceny z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły w przypadku 

pierwszej oceny nagannej, 

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

4. Uczeń, który nie zgadza się z proponowaną roczną oceną klasyfikacyjną 

zachowania ma prawo odwołać się od niej. 

5.   Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

6. Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (prawni  

opiekunowie) i sami uczniowie.  

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole co najmniej  dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną  zachowania. 

8.  Na ocenę zachowania wpływa aktywny udział w realizacji projektu gimnazjalnego. 

 

Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. 

1. Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach: 
 

a) Stosunek do nauki. 
b) Frekwencja. 
c) Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań. 
d) Dbałość o wygląd zewnętrzny. 
e) Takt i kultura w stosunkach z ludźmi. 
f) Sumienność i poczucie odpowiedzialności. 
g) Postawa moralna i społeczna. 
h) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 
i) Postawa wobec nałogów i uzależnień. 

 
2. Reakcje i zachowania ucznia rejestrowane są przez nauczycieli na bieżąco w  

    zeszycie spostrzeżeń. 
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3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po przeliczeniu punktów zdobytych   

    przez ucznia, zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uzyskaniu 

    opinii klasy i samego ucznia. 

4. Uczeń zdobywa punkty dodatkowe podejmując działania zawarte w części  

    „Zachowania pozytywne” i w jego interesie leży uzyskanie odpowiedniego wpisu 

    do zeszytu spostrzeżeń i podpisu nauczyciela. 

5. Uczeń może tracić punkty w przypadku prezentowania zachowań zawartych w  

    części „Zachowania negatywne”. 

6. Na zakończenie semestru (roku szkolnego) wychowawca klasy przyznaje uczniowi  

    ( na podstawie notatek z zeszytu spostrzeżeń) odpowiednią ilość punktów. Sumę 

    punktów zamienia się na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach  

    końcowych.  
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SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  OCENY  ZACHOWANIA: 
Uczeń uzyskuje punkty dodatnie ( + ) za: 

LP. ZACHOWANIA POZYTYWNE PUNKTACJA 

1. Udział w konkursie przedmiotowym:  

 I etap – szkolny  
 II etap – rejonowy  
 III etap - wojewódzki 

15 

30 

50 

2. Udział w innym przedmiotowym konkursie pozaszkolnym (np. 
Salamandra, Złota Żaba, Kangur i in.) 

 

 I etap 
 II etap 
 III etap 

10 

20 

30 

3. Udział w konkursach szkolnych  

 III miejsce 5 

 II miejsce 10 

 I miejsce 15 

4. Udział w zawodach sportowych ind. grup. 

 rozgrywki szkolne 15 10 

 rozgrywki na szczeblu rejonowym 30 20 

 rozgrywki na szczeblu wojewódzkim 50 30 

5. Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz  

 podczas lekcji 15 

 po lekcjach 20 

6. Udział w imprezach szkolnych  

 pomoc techniczna 5 – 10 

 występ artystyczny 15 – 30 

7. Efektywne pełnienie funkcji w szkole (SU, samorząd klasowy) 10 

8. Praca na rzecz klasy (gazetka, opieka nad kwiatami, opieka 
nad dziennikiem, wzbogacanie wyposażenia sali itp.) 

5 – 10 
za każdą pracę 

9. Praca na rzecz szkoły (gazetka szkolna,  kółka 
zainteresowań – szkolne, praca w bibliotece itp.) 

10 

10. Rozwój własnych zainteresowań pozaszkolnych (koła 
sportowe, artystyczne, harcerstwo) 

10 
na semestr 

11. Systematyczna lub doraźna pomoc kolegom w nauce 5 – 10 

12. Punktualność (brak spóźnień) 10 

13. Brak godzin nieusprawiedliwionych 10 

14. Zachowanie wobec pracowników szkoły i uczniów – wysoka 
kultura osobista 

10 – 20 

15. Przeciwstawianie się agresji 10 – 20 

16. Pochwała dla całej klasy – każdy obecny w danym dniu 
uczeń 

5 

17. Strój odświętny (akademie, uroczystości szkolne) 5 
(za każdą 

uroczystość) 

18. Aktywny udział w projekcie. 0 – 50  

łączna ilość uzyskanych punktów dodatnich (+) 

 

*Jeśli cała klasa otrzyma od nauczyciela pochwałę, wówczas każdy uczeń obecny w 

tym dniu w  szkole otrzymuje + 5 pkt.  

Uczeń uzyskuje punkty ujemne  (- ) (przyznaje się za każdą uwagę wpisaną do zeszytu 

uwag) za: 
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LP. ZACHOWANIA NEGATYWNE PUNKTACJA 

1. Fałszowanie podpisów, zwolnień, dopisywanie ocen, plagiat, 
kradzież 

50 

2. Agresja słowna i czynna (np. pobicia) 30 

3. Okłamywanie nauczycieli, pracowników szkoły (np. 
odpisywanie zadań domowych i in.) 

10 

4. Palenie papierosów 30 

5. Niszczenie mienia szkoły (plus zwrot kosztów naprawy) 10 – 50 

6. Niszczenie rzeczy innych osób (plus zwrot kosztów naprawy) 10 – 50 

7. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela, innego pracownika 
szkoły, kolegi i koleżanek (wulgaryzmy) 

25 
(za każde) 

8. Przeszkadzanie podczas apelu lub innych uroczystości, krzyki 
na korytarzu w czasie lekcji 

20 

9. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (rozmowy, śmiechy, 
chodzenie bez pozwolenia, jedzenie, picie) 

10 

10. Korzystanie z komórki, dyktafonu, magnetofonu, odtwarzacza 
itp. 

20 

11. Przebywanie na przerwach lub w czasie trwania zajęć w 
miejscach niedozwolonych, samowolne opuszczenie sali 

10 

12. Niewywiązywanie się z zobowiązań (np. niewykonanie 
zlecenia; brak podpisu w dzienniczku itp.) 

10 

13. Niewypełnianie obowiązku dyżurnego 5 

14. Niekulturalne zachowywanie się w miejscach publicznych 10 

15. Niewłaściwy wygląd (na koniec miesiąca – wychowawca) 30 

16. Brak dzienniczka, przyborów szkolnych 10 

17. Brak stroju odświętnego 5 

18. Zaśmiecanie otoczenia 5 

19. Wagary, godziny nieusprawiedliwione  

 1-10 (nieuspr.) – 5pkt 5 

 za każdą następną godz. 2pkt. 2 
(każda następna) 

20. Spóźnienia nieusprawiedliwione 1 
(za każde 

spóźnienie) 

20. Nagana dla całej klasy – każdy obecny w danym dniu uczeń 5 

21. Inne wykroczenia przeciw regulaminom, np. wycieczek, 
pracowni itp. 

10 

łączna ilość uzyskanych punktów ujemnych (-) 

 

 

*Jeśli cała klasa otrzyma od nauczyciela naganę,  wtedy każdy uczeń obecny w 

danym dniu w szkole dostaje  –5 pkt. 
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* Wymagany wygląd ucznia: 

1. W stroju codziennym: 

a) noszenie stroju zakrywającego ramiona, tułów, brzuch, i dekolt, 

b) zakaz noszenia szortów, 

c) spódnica lub sukienka musi mieć długość zakrywającą kolana, 

d) kolory ubioru muszą być stonowane,  

e) obowiązuje zakaz noszenia wszelkich ozdób. Wyjątek stanowią drobne symbole 

    religijne oraz małe, pojedyncze kolczyki w uszach dziewcząt, 

 f) niedopuszczalne jest posiadanie przez ucznia i eksponowanie tatuażu, 

g) stroje, ozdoby oraz przybory szkolne nie propagują subkultur, agresji, używek 

    i wyuzdania, 

h) obowiązuje naturalny kolor włosów (uczeń musi przez tydzień od momentu  

    wprowadzenia zasad dotyczących wyglądu  powrócić do naturalnego koloru 

    włosów) 

 i) brak makijażu i zakaz noszenia tipsów, i pomalowanych paznokci. 

2. W stroju galowym w czasie apelu, uroczystościach szkolnych, egzaminów  

    obowiązuje biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica zakrywająca kolana  

    lub spodnie, 

3. Rodzic lub prawny opiekun ucznia zobowiązany jest do przestrzegania zasad  

    dotyczących stroju dziecka, 

4. W przypadku niedostosowania się ucznia do w/w wymagań rodzic będzie 

    zobowiązany do odbioru dziecka ze szkoły, 

5. Wyżej wymienione przepisy obowiązują od dnia 1 listopada 2008 roku. 

 

USTALENIA  KOŃCOWE: 

 wyjściowa ocena zachowania - poprawne, 

 uczeń uzyskuje wyjściowo 200 punktów, 

 oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie 30 

pkt. ujemnych( poza dodatnimi), 

 uczeń posiadający 50 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania bardzo 

dobrego, 

 uczeń posiadający 100 pkt. ujemnych nie może mieć oceny dobrej 
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 uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, bez względu na ilość 

uzyskanych punktów może uzyskać maksymalnie ocenę poprawną, 

 uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu  na ilość punktów za: 

1) pobicie, 

2) kradzież i wymuszenia, 

3) spożywanie alkoholu, 

4) rozprowadzanie ,posiadanie i zażywanie narkotyków, 

5) konflikt z prawem. 

 

 

 

OCENA Z 

ZACHOWANIA 

LICZBA 

PUNKTÓW 

NAGANNE Poniżej 0 

NIEODPOWIEDNIE 0-99 

POPRAWNE 100-200 

DOBRE 201-280 

BARDZO DOBRE 281- 349 

WZOROWE Powyżej 350 
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KARTA UCZNIA 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………….. 
Klasa ………………………………………… 

Lp. Zachowania pozytywne Punktacja 

Ilość 

uzyskanych 

punktów 

1. 

Udział w konkursie przedmiotowym:  

 I etap – szkolny  
 II etap – rejonowy  
 III etap - wojewódzki 

15  

30  

50  

2. 

Udział w innym przedmiotowym konkursie 
pozaszkolnym (np. Salamandra, Złota Żaba, Kangur i 
in.) 

 

 I etap 
 II etap 
 III etap 

10  

20  

30  

3. 

Udział w konkursach szkolnych  

 III miejsce 5  

 II miejsce 10  

 I miejsce 15  

4. 

Udział w zawodach sportowych ind. grup.  

 rozgrywki szkolne 15 10  

 rozgrywki na szczeblu rejonowym 30 20  

 rozgrywki na szczeblu wojewódzkim 50 30  

5. 

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz  

 podczas lekcji 15  

 po lekcjach 20  

6. 

Udział w imprezach szkolnych  

 pomoc techniczna 5 – 10  

 występ artystyczny 15 – 30  

7. 
Efektywne pełnienie funkcji w szkole (SU, samorząd 
klasowy) 

10  

8. 
Praca na rzecz klasy (gazetka, opieka nad kwiatami, 
opieka nad dziennikiem, wzbogacanie wyposażenia 
sali itp.) 

5 – 10 
za każdą pracę 

 

9. Praca na rzecz szkoły (gazetka szkolna,  kółka 
zainteresowań – szkolne, praca w bibliotece itp.) 

10 
 

10. Rozwój własnych zainteresowań pozaszkolnych (koła 
sportowe, artystyczne, harcerstwo) 

10 
na semestr 

 

11. Systematyczna lub doraźna pomoc kolegom w nauce 5 – 10  

12. Punktualność (brak spóźnień) 10  

13. Brak godzin nieusprawiedliwionych 10  

14. 
Zachowanie wobec pracowników szkoły i uczniów – 
wysoka kultura osobista 

10 – 20 
 

15. Przeciwstawianie się agresji 10 – 20  

16. 
Pochwała dla całej klasy – każdy obecny w danym 
dniu uczeń 

5 
 

17. Strój odświętny (akademie, uroczystości szkolne) 
5 

(za każdą 
uroczystość) 

 

18. Aktywny udział w projekcie. 0 – 50   

łączna ilość uzyskanych punktów dodatnich (+)  
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Lp. Zachowania negatywne Punktacja 

Ilość 

uzyskanych 

punktów 

1. 
Fałszowanie podpisów, zwolnień, dopisywanie ocen, 
plagiat, kradzież 

50 
 

2. Agresja słowna i czynna (np. pobicia) 30  

3. 
Okłamywanie nauczycieli, pracowników szkoły (np. 
odpisywanie zadań domowych i in.) 

10 
 

4. Palenie papierosów 30  

5. Niszczenie mienia szkoły (plus zwrot kosztów naprawy) 10 – 50  

6. 
Niszczenie rzeczy innych osób (plus zwrot kosztów 
naprawy) 

10 – 50 
 

7. 
Aroganckie odzywanie się do nauczyciela, innego 
pracownika szkoły, kolegi i koleżanek (wulgaryzmy) 

25 
(za każde) 

 

8. 
Przeszkadzanie podczas apelu lub innych uroczystości, 
krzyki na korytarzu w czasie lekcji 

20 
 

9. 
Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (rozmowy, 
śmiechy, chodzenie bez pozwolenia, jedzenie, picie) 

10 
 

10. 
Korzystanie z komórki, dyktafonu, magnetofonu, 
odtwarzacza itp. 

20 
 

11. 
Przebywanie na przerwach lub w czasie trwania zajęć 
w miejscach niedozwolonych, samowolne opuszczenie 
sali 

10 
 

12. 
Niewywiązywanie się z zobowiązań (np. niewykonanie 
zlecenia; brak podpisu w dzienniczku itp.) 

10 
 

13. Niewypełnianie obowiązku dyżurnego 5  

14. 
Niekulturalne zachowywanie się w miejscach 
publicznych 

10 
 

15. 
Niewłaściwy wygląd (na koniec miesiąca – 
wychowawca) 

30 
 

16. Brak dzienniczka, przyborów szkolnych 10  

17. Brak stroju odświętnego 5  

18. Zaśmiecanie otoczenia 5  

19. 

Wagary, godziny nieusprawiedliwione   

 1-10 (nieuspr.) – 5pkt 5  

 za każdą następną godz. 2pkt. 
2 

(każda 
następna) 

 

20. Spóźnienia nieusprawiedliwione 
1 

(za każde 
spóźnienie) 

 

20. 
Nagana dla całej klasy – każdy obecny w danym dniu 
uczeń 

5 
 

21. 
Inne wykroczenia przeciw regulaminom, np. wycieczek, 
pracowni itp. 

10 
 

łączna ilość uzyskanych punktów ujemnych (-)  

 

 Wyjściowa ilość punktów:  200 pkt + ilość uzyskanych punktów dodatnich +   

       ilość uzyskanych punktów ujemnych = ocena końcowa. 



7. Oceny zachowania ustalone za ostatni okres roku szkolnego są ocenami rocznymi  

    uwzględniającymi zachowanie ucznia w poprzednim okresie.     W przypadku   

    rozbieżności między ocenami za I  i  II okres ocenę końcową ustala 

    się na podstawie średniej punktów zdobytych przez ucznia w obu okresach.      

8. Obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich 

     rodziców (prawnych opiekunów) ze szczegółowymi kryteriami oceniania uczniów 

     oraz odpowiednimi procedurami.  

9. Za wystawienie oceny zachowania odpowiedzialny jest wychowawca i ma  

    on prawo zastosować własne kryteria oceny zachowania. 

 

      

Procedura 

1) zapoznanie uczniów: 

- odczytanie i omówienie zasad oceniania zachowania na pierwszej 

lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy, 

- dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego, 

- wywieszenie zasad oceniania zachowania na gazetce Samorządu 

Szkolnego na okres września. 

2) zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów): 

- odczytanie i omówienie zasad oceniania zachowania na pierwszym 

w danym roku szkolnym zebraniu, 

- dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności. 

- rodzicom nieobecnym wychowawca przekazuje informację łącznie 

z informacją Rozdz. III. ust.1. p.2)c) 

10. Wychowawca klasy informuje o przewidywanych ocenach zachowania uczniów i   

ich rodziców (prawnych opiekunów). 

    

 Procedura: 

              1) na jeden tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wychowawca: 

a) ustnie informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie  

zachowania, 

b) wpisuje ocenę do tabeli zbiorczej w dzienniczku ucznia. 
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2) w przypadku , gdy uczeń nie ma przy sobie dzienniczka, wychowawca 

dokonuje właściwej adnotacji w zeszycie spostrzeżeń klasy, a ocenę 

wpisuje bezpośrednio po dostarczeniu dzienniczka przez ucznia. 

11. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy obowiązki jego 

  przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

12. Uczeń, który nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną   

  zachowania ma prawo odwołać się od niej. 

 

Procedura: 

1) uzasadnione odwołanie należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły nie 

później niż na drugi dzień po podaniu przewidywanych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych. 

 

       13. W przypadku odwołania wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem         

szkolnym dokonują ponownego ustalenia oceny zgodnie z przyjętymi 

zasadami (patrz rozdział X) uwzględniając argumenty uzasadniające 

odwołanie. 

14. Z posiedzenia zespołu oceniającego sporządza się protokół zawierający: 

- skład zespołu 

- termin posiedzenia 

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

15.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z  

     Rozporządzeniem MEN z dnia 30. 04. 2007 roku  oraz niniejszymi zasadami 

oceniania zachowania nie może być uchylona ani zmieniona decyzją 

administracyjną. 

16.Całą dokumentację związaną z ocenianiem zachowania uczniów   

     wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia. 
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XII. Regulamin gimnazjalnych projektów edukacyjnych. 
 
 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, 

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 

różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych 

treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 

nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

 Wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

 określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego  

                     realizacji; 

 wykonanie zaplanowanych działań; 

 publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor      

gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 

projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział     

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może 

zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia 

gimnazjum   w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona". 

11. Aktywny udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego może mieć  

wpływ na podwyższenie oceny zachowania. 
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XIII. Egzamin gimnazjalny. 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE). 

2. Egzamin obejmuje: 

                1/ w części pierwszej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, 

2/ w części drugiej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych. 

3/  w części trzeciej – umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego 

nowożytnego 

  3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego 

       języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego. 

3a. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami posiadający orzeczenie  

      o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności 

      nie potrafią czytać lub pisać, są zwolnieni z trzeciej części egzaminu  

      gimnazjalnego. 

  4. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako 

      przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają   

      dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu 

      gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków. 

  5. Deklarację o której mowa w punkcie 4 składa się nie później niż do dnia  

      20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 

      gimnazjalny.  

  6. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

 

    Procedura: 

1/ Dyrektor gimnazjum w terminie do końca października roku szkolnego,                   

w którym będzie się odbywał egzamin jest zobowiązany przekazać, do OKE 

dane o uczniach przystępujących do egzaminu. 

2/ Wszelkie zmiany w zestawie danych o uczniach dokonuje dyrektor gimnazjum 

w terminie i formie zgodnej z instrukcją OKE. 

  

7. Egzamin przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora 

    Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). 
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 Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia. 

 Pierwsza i druga część egzaminu  trwa 120 minut w roku szkolnym 

2010/2011; 150 minut od roku szkolnego 2011/2012 

 Dla uczniów, o których mowa w p.12 czas trwania każdej części egzaminu 

może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 50% wyznaczonego czasu. 

 Trzecia część egzaminu gimnazjalnego trwa 90 minut w roku szkolnym 

2010/2011; 60 minut od roku szkolnego 2011/2012 

 

8. Uczniowie nie podpisują zestawu zadań i karty odpowiedzi, lecz umieszczają   

    na nich swój kod i PESEL. Kod nadaje każdemu uczniowi OKE. 

9. W celu zorganizowania egzaminu dyrektor OKE powołuje przewodniczącego 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczącym może być dyrektor 

gimnazjum lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w gimnazjum. 

10.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych      

członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych    

w gimnazjum. 

11.Szkolny zespół egzaminacyjny odpowiada za właściwą organizację                                      

i przeprowadzenie egzaminu na terenie szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN 

z    30.04.2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania... oraz instrukcjami OKE. 

12. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego   

      w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii  

    publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni 

    specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż  

    do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin lecz nie 

    wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej. 

13. O tym czy uczeń z dysfunkcjami ma korzystać z prawa określonego  

     w punkcie 12 decydują rodzice ( opiekunowie prawni) ucznia. 

 

Procedura: 

1) Rodzice ucznia z dysfunkcjami przekazują opinię publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej                      
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do sekretariatu szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w 

którym odbywa się egzamin. 

2) Rodzice ucznia, wraz z opinią poradni, przekazują pisemną prośbę                  

do dyrektora szkoły o uwzględnienie prawa ucznia do zdawania egzaminu 

gimnazjalnego w specjalnych warunkach. 

 

14. Uczniowie chorzy lub nie sprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego 

w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.” 

 15. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych                  

z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są 

zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor OKE stwierdza 

uprawnienie do zwolnienia. 

 

      Procedura: 

1) Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) przekazują odpowiedni 

dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata do sekretariatu szkoły 

do końca kwietnia roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. 

 

16. Zwolnienie z części egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części 

      najwyższego wyniku. 

17. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił 

      do egzaminu w   ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje  

      do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE, nie później niż 

      do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE. 

 

Procedura: 

 

1) Listę uczniów nieobecnych na egzaminie dyrektor szkoły przekazuje                

do OKE łącznie z  protokołem z egzaminu. 

 

18.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku,  

          powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu  w 

następnym roku, z zastrzeżeniem p.17. 
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19.   W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych,   

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 

sierpnia danego roku, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora 

szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku egzaminu 

gimnazjalnego wpisuje się „zwolniony”. 

 

Procedura: 

1) Pisemny wniosek o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą, 

składają rodzice ucznia do dyrektora szkoły w terminie do 25 sierpnia roku 

szkolnego, w którym odbywa się egzamin. 

 

     20. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu po 50 punktów. 

21. Wyniki egzaminu ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji 

      egzaminatorów, powołany przez dyrektora OKE. W skład zespołu 

egzaminatorów wchodzą co najmniej trzy osoby, spośród których dyrektor 

OKE wyznacza przewodniczącego zespołu. 

22. Zespół egzaminatorów, o którym mowa w p. 18., ustala wynik większością  

    głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

    zespołu. 

23.Wynik egzaminu ustalony przez zespół egzaminatorów, o którym mowa              

w p.18., jest ostateczny. 

24. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku  

    nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

      25. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

          dla każdego ucznia OKE przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

     zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym 

     mowa w p.14. – do dnia 31 sierpnia danego roku. 

26. Zaświadczenie, o którym mowa w p. 23. dyrektor szkoły przekazuje uczniowi 

    lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 27.Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu 

     gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeśli uzna, 

     że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 
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      przeprowadzania. Dyrektor OKE rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia                        

w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest 

ostateczne. 

28. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów   

      o specyficznych potrzebach edukacyjnych określono w Rozporządzeniu MEN 

      z 30. 04. 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

      i   promowania... oraz  w instrukcjach OKE. 

 

XIV. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

1. Celem ewaluacji jest sprawdzenie efektywności funkcjonowania WSO i jego  

doskonalenie. 

    Ewaluacja nie ma charakteru restrykcyjnego, kontrolnego i nadzorującego, jej  

funkcją  jest  wspomaganie procesu zmian o charakterze rozwojowym. 

2. Realizacja ewaluacji: 

L.p. Rodzaj ewaluacji Narzędzia i metody 
Kto 

przeprowadza? 

Sposoby 

przekazywania 

wyników 

1. Bieżąca - rozmowa, 

- sondaż 

- śledzenie zmian w 

prawie oświatowym 

- nauczyciele, 

- pedagog, 

- dyrektor 

- zespół WSO 

informacja ustna, 

notatka służbowa 

2. Roczna - ankieta, 

- analiza wyników  

   klasyfikacji 

- zespół WSO, 

- dyrektor 

raport roczny 

3.  Po zakończeniu        

III etapu 

kształcenia 

- ankieta, 

- analiza wyników      

   egzaminu   

   gimnazjalnego, 

- analiza losów  

   absolwentów 

- zespół do WSO 

-dyrektor,    

nauczyciele, 

 

-dyrektor, pedagog 

 

raport końcowy 
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3. Analiza i prezentacja raportów: 

1) wnioski z ewaluacji bieżącej winny być przekazywane ustnie lub w formie 

notatki służbowej dyrekcji szkoły lub zespołowi do WSO, 

2) raporty, roczny lub końcowy, przedstawia dyrektor szkoły lub inna osoba 

wyznaczona przez dyrektora: 

a) radzie pedagogicznej, 

b) uczniom, 

c) radzie rodziców. 

4. Wnioski z ewaluacji bieżącej, rocznej i po zakończeniu III etapu kształcenia służą  

doskonaleniu WSO i pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 

 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów w Gimnazjum nr 51 w Poznaniu 

został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 1.09.1999r. uchwałą nr 4 

1999/2000





 


